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Pagina web http://www.lafemme.ro/ utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi o experienta
optimizata de navigare si pentru a ne asigura ca site-ul functioneaza eficient. Va rugam sa cititi
cu atentie prezenta politica privind modulele cookie inainte de a utiliza acest web site. Utilizarea
acestui web site presupune faptul ca ati acceptat prezenta politica. Daca nu sunteti de acord cu
continutul prezentei politici, nu utilizati acest web site.
Pentru un acces al dvs. cat mai usor/ receptiv, este nevoie sa colectam si sa stocam informatii
despre modul in care utilizati site-ul nostru. Facem acest lucru prin intermediul cookies. Acestea
sunt fisiere text de dimensiuni reduse, care contin cantitati mici de informatii si sunt descarcate
pe dispozitivul pe care il folositi de catre un server pentru aceasta pagina web. Browser-ul
dumneavoastra trimite apoi aceste cookie-uri la http://www.lafemme.ro/ la fiecare vizita
ulterioara, astfel incat sa va poata recunoaste si sa-si aminteasca lucruri precum preferintele
dumneavoastra de utilizator (de exemplu vizite sau clickuri). O lista a cookie-urilor folosite de
site-ul nostru poate fi obtinuta prin folosirea instrumentului disponibil pe site-ul https://
www.cookiemetrix.com/. Informatii extinse despre modul in care modulele cookie functioneaza
pot fi consultate la adresa http://www.aboutcookies.org/.
IMPORTANT DE RETINUT! Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter personal cum ar fi
numele/prenumele dvs. sau detaliile bancare asociate dvs. Cookie-urile nu sunt virusi. Cookieurile sunt inofensive; ele nu nu contin programe software sau spyware si nu pot accesa
informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului.
Ce cookie-uri folosim si de ce?
Am categorisit cookie-urile noastre in urmatoarele grupe, pentru facilitarea intelegerii scopurilor
pentru care acestea sunt folosite/colectate:
•

absolut necesare (pentru a va permite sa vizitati site-ul si sa utilizati functiile sale, cum
ar fi accesarea zonelor securizate care pot contine continut pentru utilizatorii inregistrati),

•

functionale (pentru a inregistra informatii care sa ne permita adaptarea site-ului la
utilizatorii nostri, cum ar fi limba sau regiunea dumneavoastra),

•

analitice/de performanta (cookie-uri folosite pentru a ne ajuta sa intelegem cat de
eficient este continutul nostru, care sunt zonele de interes ale utilizatorilor nostri si
pentru a imbunatati modul in care functioneaza acest site). Putem urmari, de exemplu,
cati utilizatori individuali acceseaza acest site web si cat de des. Aceste informatii sunt
utilizate numai in scopuri statistice si nu pentru a identifica personal vreun utilizator).
Unele dintre aceste cookies sunt gestionate pentru noi de alte companii, acestea nu au
insa dreptul sa le foloseasca in alte scopuri decat cele enumerate mai sus. Exemple de
First Party Cookies de performanta: Google Analytics: aceste cookies sunt folosite de
catre Google pentru a realiza rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim website-ul.
Puteti afla mai multe despre cookies utilizate de Google Analytics la adresa https://
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=ro.

•

de directionare (cookies de targetare in campaniile de remarketing). Unele dintre
aceste cookies sunt gestionate pentru noi de catre alte companii, acestea nu au insa
dreptul sa le foloseasca in alte scopuri decat cele enumerate mai sus. Exemple de Third
Party Cookies de directionare: Google AdWords (puteti afla mai multe despre cookies
utilizate de GoogleAdWords aici) sau Facebook (puteti afla mai multe despre cookies
utilizate de Facebook aici).

Modalitati de control privind modulele cookie

Puteti controla si gestiona modulele cookie in diverse moduri. Este important sa intelegeti faptul
ca eliminarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact asupra experientei
dumneavoastra de utilizator, iar anumite parti ale acestui site nu mai pot fi pe deplin accesibile.
Setarea utilizarii cookie-urilor este inclusa in browserul dvs. de Internet. In setarea implicita,
majoritatea browser-elor accepta automat cookies. Cu ajutorul browser-ului, puteti refuza aceste
cookies sau le puteti reduce la anumite tipuri, pe care le selectati special.
Informatii despre browsere si setarea preferintelor privind cookie-urile pot fi gasite pe
urmatoarele pagini Web sau in alte fisiere ale browserelor Web:
•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Android

Pentru mai multe informatii despre modificarea setarilor browser-ului pentru blocarea sau
filtrarea modulelor cookie, consultati http://www.aboutcookies.org/.
Butoane sociale
Utilizam "butoane sociale" (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest) pentru a permite utilizatorilor
nostri sa partajeze sau sa marcheze pagini web. Acestea sunt butoane pentru site-urile social
media ale tertilor, iar aceste site-uri pot inregistra informatii despre activitatile dumneavoastra pe
Internet, inclusiv pe acest site web. Consultati termenii de utilizare si politicile de
confidentialitate ale acestor site-uri pentru a intelege exact modul in care acestea utilizeaza
informatiile dumneavoastra si pentru a afla cum sa stergeti sau sa renuntati la aceste informatii.
Link-uri catre alte pagini web
Site-ul nostru contine link-uri catre alte pagini web care contin informatii utile (spre exemplu,
http://www.anpc.gov.ro/ ). Va rugam sa retineti ca aceste site-uri pot fi detinute si operate de alte
companii si organizatii, care pot avea alte politici de securitate si de protectie a datelor
personale. Compania noastra nu are niciun control in ceea ce priveste informatiile, materialele,
produsele sau serviciile incluse sau accesibile prin intermediul acestor pagini Web si nu isi
asuma nicio responsabilitate cu privire la acestea.
Actualizarile Politicii
Ne rezervam dreptul de a face orice completari sau modificari in aceasta Politica privind
modulele cookie. Va rugam sa vizitati aceasta pagina periodic, pentru a va informa asupra
modificarilor ce pot aparea.
Contact
In eventualitatea in care simtiti nevoia sa ne adresati intrebari sau solicitari cu privire la
aspectele descrise in prezenta Politica, va incurajam sa o faceti. In acest sens, puteti sa ne
scrieti la adresa de e-mail office@lafemme.ro sau, prin posta/curier, la adresa Bucuresti, str.
Varnita, nr. 16, sector 1.

